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EDITAL Nº 01/2020 

(CHAMADA INTERNA - SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS) 
 
 
A Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Coordenação do             
“Projeto de Extensão Cuscuz com Ciência e Fé: nutrindo a alma” por meio de autorização da                

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Processo n. 2.794/2020 e cadastro          

PJ03/2020-UFPI-195-NVPJ/PG) estabelece neste Edital as normas e critérios para seleção de           
candidatos a voluntários.  
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O projeto em questão busca proporcionar o intercâmbio de saberes sejam eles científicos              
ou relacionados à fé, com o propósito de melhorar a qualidade de vida e a aproximação                
contínua entre Universidade e comunidade externa por meio de atividades de discussão de             
temas e conceitos.  
1.2 De forma mais específica o projeto promoverá encontros/roda de conversas para estudos             
de artigos e oferta de eventos de extensão que abordem as temáticas de ciência e fé; oferta de                  
cursos de extensão sobre organização de eventos e sobre os tipos de conhecimento, sua              
aplicabilidade e construção de artigos científicos.  
2 DAS INSCRIÇÕES E VAGAS 
2.1 As inscrições serão dos dias 29-04-2020 até 06-05-2020 via google forms; 
2.2 A seleção será para 20 (vinte) alunos da UFPI/CSHNB atuar como voluntários do Projeto em                
sua vigência (abril de 2020 a abril de 2022). 
3 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
3.1 Estar matriculado em no mínimo 12(doze) créditos; 
3.2 Apresentar índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a 6,0 (seis); 
3.3 Disponibilidade de 12 horas semanais dedicadas às atividades de extensão; 
3.4 Não apresentar no histórico escolar mais de duas (02) reprovações; 
3.5 Não estar cursando nem o primeiro e nem o último período; 
4 DA SELEÇÃO  
4.1 O processo seletivo acontecerá em duas etapas: 
4.1.1 A primeira: realizar inscrição no Google Forms de 29/04 a 06/05/2020 (3 pontos); 
4.1.2 A segunda: participar da reunião online, dia 07/05/2020 em dois horários alternativos             
(10h e 14h), de apresentação do projeto e responder em bate-papo privado a seguinte              
pergunta: “É possível o diálogo entre o conhecimento científico e fé? Sendo sua resposta              
afirmativa ou negativa, explique por meio de exemplos como estes saberes podem ou não              
dialogar ” (7 pontos); 
6 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
6.1 A divulgação do resultado ocorrerá no site da UFPI/CSHNB dia 08/05/2020. 
7 INFORMAÇÕES SOBRE OS ENCONTROS 
7.1 Durante o isolamento social, cenário formado pela COVID - 19: as comunicações serão via               
e-mail (glaucia23@ufpi.edu.br ou danrosa@ufpi.edu.br ), whatsApp, e telefone; os encontros,          
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as reuniões e alguns cursos e eventos ocorrerão de maneira remota por meio da plataforma               
Conferência Web - Cafe (Comunidade Acadêmica Federada), em horários agendados. Nessa           
plataforma de teleconferência cada participante poderá entrar com seu login e senha do             
sistema SIG usado na UFPI, usando o seguinte link ( https://conferenciaweb.rnp.br/) e            
cadastrando-se como UFPI; Já a Comunidade externa à UFPI, em reuniões, cursos ou eventos,              
poderá acessar o mesmo link (https://conferenciaweb.rnp.br/), como conta não federada ou           
com o facebook ou conta de e-mail da Google. 
7.2 Após o período de isolamento social: voltaremos às atividades presenciais na UFPI/CSHNB. 
 
 

Picos, 29 de abril de 2020. 
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